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সংশয়ঃ মখুমন্ডল হিজাবের অংশ নয় 

মাওলানা আলী িাসান তৈয়ে 

েৈতমান হেবে হিজাে পহিমা রাজননহৈক ননৈৃবের মাথােযথার হেষয়। ৈারা 

সাংস্কৃহৈক আগ্রাসন হিবসবে হিহিৈ কবর হিজাবের প্রসারবক োধাগ্রস্থ করবৈ নানা 

নকৌশল ও প্রবিষ্টা গ্রিণ কবরবে। এর হেরুবে মুখ খুবলবেন ফ্রাবের সাবেক 

নপ্রহসবেন্ট জযাক হশরাক ও হনবকালা সারবকাহজ, সাবেক হিহিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

প্রভােশালী রাজননহৈক েযহিে জযাক স্ট্র, রাহশয়ার নপ্রহসবেন্টসি েহু রাজনীহৈ 

ও হশক্ষাহেদসি নানা গুরুেপূণত নপশার নলাক। 

২০০২ সাবল সাহেনা নামক এক স্কুলোত্রী উত্তর লন্ডবনর নেনহেগ িাইস্কুল নথবক 

েহিস্কৃৈ িন; জামতাহনবৈ স্কুল হশহক্ষকা হিহরশৈা লুহদন িাকুহর িারান হিজাবের 

সপবক্ষ কথা েলায়। ২০০৪ সাবলর নিব্রুয়াহরবৈ হিজাে হনহষে কবর আইন পাশ 

কবর ফ্রাে। সুইবেবন হিজাে সম্মৈ নপাশাক পরার অপরাবধ িাকহর িারাবৈ িয় 

অবনক নারীবক। 

২০০২ সাবলর হেবসম্ববর সুইহেশ হিহভ হিজাে পরা এক মুসহলম উপস্থাহপকার 

উপস্থাপনায় হনবষধাজ্ঞা জাহর কবর। নৈমহন অবনক নদবশই হিজােবক ‘আইনী 

লডাই’ এেং নানা রকম োধা ও প্রহৈবরাবধর মুবখ পডবৈ িবে। 

এমন নপ্রক্ষাপবি পািাৈয ধারার হশক্ষা ও হিন্তা দ্বারা প্রভাহেৈ হকেু হকে ু

ইসলাহমক স্কলার ো মুসহলম রাজনীহৈক হিজাবের প্রহৈ গুরুে প্রদান সবেও 

হনকােবক অস্বীকার হকংো অপ্রবয়াজনীয় েবল দােী করবেন। নিাসনী নমাোরবকর 

আমবল হমশবরর ঐহৈিযোিী আল আযিার হেেহেদযালবয়র শায়খ ৈানৈােী নৈা 

হনকােবক অস্বীকার কবরই েবসহেবলন। ৈখন এ ঘিনা পুবরা মুসহলম হেবে 

প্রহৈোবদর ঝড ৈুবলহেল। 
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এর আবগ এেং পবর েৈতমানকাল পযতন্ত নমবয়বদর হনকাে ৈথা মুখেন্ধনী হিজাে 

ো পদতার অন্তভুতি হক-না হেষয়হি হনবয় মাবঝ মবধয অবনবক কেবর দািন িবয় 

যাওয়া হেৈকত নৈুন কবর িাঙ্গা করবৈ সবিষ্ট িবয়বেন। সেতবশষ োংলাবদবশ গৈ 

১৪ নসবেম্বর (শুক্রোর) তদহনক যুগান্তবরর ‘ইসলাম ও জীেন’ পাৈায় একহি 

নলখা প্রকাহশৈ িয় ‘বকারআবনর পদতাবক নোরকায় ঢাকল কারা’ হশবরানাবম। 

নলখাহিবৈ ইসলাবমর পদতা হেধাবনর দুহি গুরুেপূণত অনুষঙ্গ-‘বোরকা’ ও 

‘পরপুরুবষর সামবন নারীর নিিারা আেৃৈ রাখা’র হেষবয় হকেু অশালীন ও 

অমাহজতৈ োকয েযেিার করা িবয়বে। অস্বীকার করা িবয়বে মুখ ঢাকার 

আেশযকীয়ৈাবক। 

মূলৈ হেষয়হি এক পযতাবয় ইষৎ হেবরাধপূণত হেল। নিিারা পদতার অংশ নয় মবমত হকেু 

েিেয আবে হিকই। হকন্তু নানা মৈ ও যুহি পযতাবলািনার পর অগ্রাহধকারপ্রাপ্ত 

মৈ ও ৈােৎ শরীয়ৈহেবদর হসোন্ত িবলা, হিজাে নযমন অপহরিাযত, হিক নৈমহন 

হনকাে ৈথা মুখ ঢাকাও অৈযােশযক। দু’হিবক পৃথক ভাোর কারণ ননই। কারণ 

শরীয়বৈ দু’বিা পৃথক নকাবনা হেষয় নয়। 

যখন হিজাে শব্দহি আবস ৈখন ৈার শর‘ঈ অথত এিাই েুঝা যায়, নারী মাথা নথবক 

পা পযতন্ত নঢবক রাখবে। কুরআবন কারীবমর সূরা আল-আিযাবে মুসহলম 

নারীবদরবক স্পষ্টভাবে হনবদতশ প্রদান করা িবয়বে, ঘর নথবক োইবর নেরুোর সময় 

নযন ৈারা হনবজবদর শরীবর হজলোে ঝুহলবয় ননয়। আল্লাি ৈা‘আলা ইরশাদ 

কবরন, 

ِمن      عَلَۡيِهنيَ  يُّۡدننَِي  ٱلۡمُّۡؤِمِننَي  َونَِسٓاِء  َوبََناتَِك  ِجَك  َۡزَوَٰ ِ ّلي قُّل  ٱلنيَِبيُّ  َٰٓأَييَُّها  يََٰ  ﴿
ريَِحيمٗا   َغفُّوٗرا   ُّ َ ٱّللي َوكَاَن  يُّۡؤذَيَۡنَۗ  فَََل  يُّۡعَرفَۡن  أَن   َٰٓ أَدَۡنَٰ لَِك  ذََٰ  َّۚ ﴾   ٥٩َجلََِٰبيِبِهنيَ

 [٥٩]االحزاب: 
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    ‘বি নেী, ৈুহম নৈামার স্ত্রীগণবক, কনযাগণবক ও মু’হমনবদর নারীগণবক েল, 

ৈারা নযন ৈাবদর িাদবরর হকয়দংশ হনবজবদর ওপর নিবন নদয়। এবৈ ৈাবদরবক 

নিনা সিজৈর িবে, িবল ৈাবদরবক উৈযি করা িবে না।’ {সূরা আল-আিযাে, 

আয়াৈ : ৫৯} 

পদতা হেষবয় এ আয়াৈ অৈযন্ত পহরস্কার ও স্পষ্ট। কারণ, এ আয়াৈ নথবক জানা 

যায়, পদতার হনবদতবশর মবধয মুখমণ্ডলও অন্তভুতি। ৈাোডা এ আয়াবৈ আযওয়াবজ 

মুৈািিারাৈ (রাসূলুল্লাির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর পুৈঃপহেত্র 

সিধমতীনীগণ) ও নেী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর কনযাগবণর সবঙ্গ মুসহলম 

মহিলাবদরও সবম্বাধন করা িবয়বে। 

এ আয়াবৈ ‘জালােীে’ শব্দ েযেিার করা িবয়বে, যা ‘হজলোে’ শবব্দর েহুেিন। 

আরেী অহভধাবনর হেখযাৈ গ্রন্থ ‘হলসানুল ‘আরাে’ –এ নলখা িবয়বে, ‘হজলোে’ 

ওই িাদরবক েলা িয় যা মহিলারা হনবজবদর মাথা নথবক পা পযতন্ত ঢাকার জনয 

েযেিার কবর। [১/২৭৩] 

অহভধান নথবক সবর হগবয় মুিাসহসরগবণর েিেয নদখবলও জানা যায়, 

    ‘হজলোে’ এমন কাপডবক েবল যদ্বারা মহিলারা হনবজবদর শরীর ঢাবকন। 

‘হজলোে’ অথত েড িাদর, যা দ্বারা মুখমণ্ডল ও পূণত নদি আেৃৈ করা যায়। 

[কুরৈুেী, আল-জাবম‘ হলআিকাহমল কুরআন : ১৪/২৪৩] 

আল্লামা আলূসী রি. ‘আব্দুল্লাি ইেন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর েরাৈ হদবয় 

হলবখন, 

    ‘হজলোে’ নসই িাদরবক েবল যা মহিলারা নদবির ওপর নথবক নীি পযতন্ত 

উহডবয় নেবড নদয়। [রুহুল মা‘আনী : ২২/৮৮] 

আল্লামা ইেন িাযম রি. হলবখন, 
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    আরেী ভাষায় ‘হজলোে’ এমন কাপডবক েলা িয় যা সারা শরীর আোদন 

কবর। নয কাপড সমস্ত শরীর ঢাবক না, নস কাপবডর নক্ষবত্র ‘হজলোে’ শব্দহির 

প্রবয়াগ সহিক ও শুে নয়। [আল-মুিাল্লা : ৩/২১৭] 

ৈাই শৈ শৈ েের যােৎ মুসহলম হেবের সেতত্র নয দীনদার নারীগণ হনকাে ও 

হিজাে পহরধান কবর আসবেন ৈাাঁরা এই হজলোে ধারবণর হেধানই পালন করবেন। 

রূহুল মা‘আনী গ্রবন্থর নলখক   َلَۡيِهنيَ يُّۡدنِنَي ع   এর ৈিসীবর হলবখবেন, 

    শব্দহি অহভধাবন নকাবনা হজহনস হনকিেৈতী করা অবথত েলা িয়। এখাবন শব্দহি 

ঝুলাবনা এেং নিবল নদওয়া অবথত এবসবে। কারণ, শব্দহিবক এখাবন  عَلَي  ۡ  

(‘আলা) অেযয় দ্বারা কমতোিক হক্রয়ায় রূপান্তর করা িবয়বে। [রুহুল মা‘আনী : 

২২/৮৮] 

আল্লামা যামাখশারী রি. শব্দহির েযাখযা করবৈ হগবয় হলবখন, 

    এর অথত, মহিলারা হনবজবদর মুখমণ্ডবলর ওপর িাদর নিবন নদবে। নযমন : 

নকাবনা মহিলার মুখমণ্ডল নথবক হনকাে সবর যায় ৈখন ৈাবক আরেীবৈ েলা িয় 

: (ইউদ্নী োওহেবক আলা ওয়াজহিবক)     নৈামার মুখমণ্ডবলর ওপর নৈামার 

কাপড নিবল দাও। (প্রাগুি) এ নথবক েুঝা নগল, কুরআন কারীবমর এই আয়াবৈ 

মুখমণ্ডল ঢাকার স্পষ্ট হনবদতশ রবয়বে। 

    নকাবনা নকাবনা সািােী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূবত্র েহণতৈ িবয়বে, ৈাাঁরা পদতা 

হিবসবে ‘হজলোে’ েযেিাবরর হনয়ম-পেহৈও েণতনা কবরবেন। ‘আেদুল্লাি ইেন 

‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু মুখমণ্ডবলর ওপর ‘হজলোে’ নিলার নয পেহৈ 

েণতনা কবরবেন ৈা িবলা, ‘মুসহলম মহিলারা হনবজবদর িাদর দ্বারা হনজ হনজ মাথা 

ও মুখমণ্ডল নঢবক নের িবে। ৈারা নকেল একহি নিাখ নখালা রাখবৈ পাবর’। 

[শাওকানী, িাৈহুল কাদীর : ৭/৩০৭] 
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    জননক েযহি ‘উোয়দা ইেন সুিইয়ান ইেন িাহরে িাযরামী রাহদয়াল্লাহু 

‘আনহুর কাবে এর হনয়ম জানবৈ িান। হৈহন হনবজর িাদরহি উহিবয় এমনভাবে 

েহডবয় নদন নয, ৈাাঁর মাথা ও কপাল ভ্রূ পযতন্ত নঢবক যায়। ৈারপর িাদবরর হকেু 

অংশ মুখমণ্ডবলর ওপর এমনভাবে রাবখন নয, নগািা মুখমণ্ডল নঢবক যায়, নকেল 

একহি নিাখ নখালা থাবক। [ৈািসীবর কুরৈুেী : ৪/২৩৪] 

সূরা আল-আিযাবের উবল্লহখৈ আয়াবৈর ৈািসীর করবৈ হগবয় সকল মুিাসহসর 

মুখমণ্ডল ঢাকা হিজাবের অৈযােশযক অংশ গণয কবরবেন। 

আেূ েকর আর-রাযী ও আল-জাস্সাস আল-িানািী রি. েবলন, 

    এ আয়াৈ দ্বারা প্রমাহণৈ িয়, যুেৈী মহিলারা ঘর নথবক োইবর নেবরাবনার 

সময় নেগানা পুরুবষর দৃহষ্ট নথবক ৈাবদর মুখমণ্ডল আেহশযকভাবে নঢবক রাখবে, 

যাবৈ দুষ্ট প্রকহৃৈর নলাক ৈাবদরবক হেরি করবৈ না পাবর। [আিকামুল কুরআন 

: ৩/৩৭১] 

আল্লামা নাসািী আল-িানািী রি. হলবখবেন, 

    মহিলারা িাদর ো অনয হকেু হনবজবদর মাথার ওপর নেবড নদবে এেং হনবজবদর 

মুখমণ্ডল ও নদবির অনযানয অঙ্গ-প্রৈযঙ্গ নঢবক ননবে। [মাদাহরকুৈ- ৈানযীল : 

৩/৭৯] 

ইমাম নােেী রি. স্বীয় গ্রন্থ ‘আল-হমনিাজ’-এ হলবখবেন, 

    যহদ হিৈনার আশংকা থাবক ৈািবল নকাবনা প্রাপ্ত েয়স্ক পুরুবষর জনয নকাবনা 

প্রাপ্ত েয়স্কা নারীর মুখমণ্ডল ও িাৈ নদখা জাহয়য ননই। 

    আল্লামা রামালী রি. ‘আল-হমনিাজ’ গ্রবন্থর েযাখযায় এই মবৈর ওপর 

আহলমগবণর ইজমা’র কথা েণতনা কবরবেন। হৈহন এও হলবখবেন, সহিক 

মৈানুযায়ী হিৈনার আশংকা না থাকবলও প্রাপ্ত েয়স্কা নারীবক নদখা িারাম। এর 
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দ্বারা েুঝা যায়, মুখমণ্ডল নখালা অেস্থায় মহিলাবদর োইবর নের িওয়া জাহয়য ননই। 

কারণ, নস অেস্থায় পুরুষ ৈাবদরবক নদখবে এেং নদখার মাধযবম হিৈনা ও 

কুপ্রেৃহত্তর সৃহষ্ট িবে। [হনিায়াৈুল হমনিাজ ইলা শারহিল হমনিাজ : ৬/১৮৮] 

শাইখুল ইসলাম ইেনু ৈাইহময়যা রি. েবলন, 

    নেগানা পুরুষ নদখবৈ পাবর এমনভাবে মহিলাবদর মুখমণ্ডল নখালা রাখা জাহয়য 

ননই। দাহয়েশীল পুরুষবদর (স্বামী, হপৈা, ভাই প্রমুবখর) উহিৈ ‘আমর হেল 

মা‘রুি’ ও ‘নাহি ‘আহনল মুনকার’ ৈথা ‘সৎ কাবজর আবদশ ও অসৎ কাবজর 

হনবষবধ’র অংশ হিবসবে ৈাবদরবক এমন কাজ নথবক হেরৈ রাখবৈ সবিষ্ট িওয়া। 

    অধীনস্থ নারীবদর পদতািীনৈা নথবক হেরৈ না রাখাও দাহয়েশীল পুরুষবদর 

জোেহদহিৈামূলক অপরাধ। এজনয ৈাবদরবক শাহস্তও নদয়া নযবৈ পাবর। [মাজমূ‘ 

িাৈাওয়া : ২৪/৩৮২] 

িাহিয ইেনুল কাইহয়যম রি. হলবখন, 

    স্বাধীন নারী মুখমণ্ডল ও িাবৈর কেহজ পযতন্ত নখালা নরবখ সালাৈ আদায় 

করবৈ পাবর (এই শবৈত নয নসখাবন নকাবনা নেগানা পুরুষ থাকবে না)। ৈবে এ 

অেস্থায় নস োজাবর এেং পুরুবষর ভীবডর মবধয নযবৈ পারবে না। [ই‘লাম আল-

মুওয়াকহকঈন : ২/৮০] 

আল্লামা সুয়ূৈী আশ-শাহিঈ‘ রি. উবল্লহখৈ আয়াবৈর ৈািসীর করবৈ হগবয় 

হলবখন, 

    হিজাবের আয়াৈ সে নারীর নক্ষবত্র প্রবযাজয। মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকা নয 

ওয়াহজে ৈা এ আয়াৈ দ্বারা প্রমাহণৈ িয়। [‘আওনুল মা’েুদ : ১১/১৫৪] 

িাহিয ইেনুল কারেী মাবলকী রি.ও এই আয়াবৈর ৈািসীর করবৈ হগবয় হলবখন, 
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    ‘অহভজাৈ আরে মহিলারা দাসীবদর মৈ মুখমণ্ডল নখালা অেস্থায় নঘারাবিরা 

করবৈা। এবৈ পুরুবষর দৃহষ্ট আবদাহলৈ িবৈা। এজনয আল্লাি ৈা‘আলা ৈাবদরবক 

হনবদতশ নদন, ৈারা নযন শরীবরর ওপর হজলোে পবর ননয়। ৈািবল ৈাবদর 

মুখমণ্ডল ৈাবদর দৃহষ্টর আডাবল িবল যাবে। [আৈ-ৈাসিীল হল ‘উলুহম ৈানযীল 

: ৩/১৪৪] 

আল্লামা োহুৈী িাম্বলী রি. -এরও এই মৈ নয, 

    সালাবৈর োইবর স্বাধীন ও প্রাপ্ত েয়স্ক নারীর দু’িাবৈর কেহজ এেং মুখমণ্ডলও 

অনযানয অঙ্গ-প্রৈযবঙ্গর মৈই পদতার অন্তভুতি। [কাশিুল কান্না‘ : ১/২৬৬] 

হিজাবের আয়াৈ নাহযবলর পর আযওয়াবজ মুৈাহ্িারাৈ ও অনযানয মহিলা 

সািােীবদর নয কমতপেহৈ হেল ৈা দ্বারাও এিা প্রমাহণৈ িয় নয, মহিলাবদর জনয 

মুখমণ্ডল ঢাকা জরুরী। যখন এই আয়াৈ নাহযল িয় : 

يُّۡبِديَن      َواَل  نيَ  وَجهُّ فُّرُّ َويَۡحَفۡظَن  ِرِهنيَ  أَبَۡصَٰ ِمۡن  ۡضَن  يَۡغضُّ ِت  ليِلۡمُّۡؤِمَنَٰ َوقُّل   ﴿
يُّوبِهِ  جُّ َعََلَٰ  مُِّرِهنيَ  بِخُّ َولَۡيۡضِربَۡن  ِمۡنَهاۖ  َظَهَر  َما  إِاليَ  نيَ  يُّۡبِديَن ِزيَنَتهُّ َواَل   ۖ نيَ

أَبَۡنٓاِء  أَۡو  أَبَۡنٓائِِهنيَ  أَۡو  ولَِتِهنيَ  بُّعُّ بَٓاِء  َءا أَۡو  بَٓائِِهنيَ  َءا أَۡو  ولَِتِهنيَ  لِبُّعُّ إِاليَ  نيَ  ِزيَنَتهُّ
تِِهنيَ أَۡو نَِسٓائِِهنيَ أَوۡ  نِِهنيَ أَۡو بَِِنَٰٓ أََخَوَٰ نِِهنيَ أَۡو بَِِنَٰٓ إِۡخَوَٰ ولَِتِهنيَ أَۡو إِۡخَوَٰ  َما َملَكَۡت  بُّعُّ

واْ  ۡفِل ٱليَِذيَن لَۡم يَۡظَهرُّ ِ َجاِل أَِو ٱلطي ِ ُّْوِِل ٱۡۡلِۡربَِة ِمَن ٱلري ِبِعنَي َغۡۡيِ أ نيَ أَِو ٱلتيََٰ نُّهُّ أَيۡمََٰ
 َّۚ ِزيَنِتِهنيَ ِمن  يُّۡخِفنَي  َما  لِيُّۡعلََم  لِِهنيَ  بِأَۡرجُّ يَۡضِربَۡن  َواَل  ٱلنيَِسٓاِءۖ  ِت  َعۡوَرَٰ َعََلَٰ 

اْ إَِل  وَن  َوتُّوبُّوَٰٓ ِ َجِميًعا أَييَُّه ٱلۡمُّۡؤِمنُّوَن لََعليَكُّۡم تُّۡفلِحُّ َ  [٣١﴾ ]النور:  ٣١ ٱّللي
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    ‘আর মুহমন নারীবদরবক েল, ৈারা ৈাবদর দৃহষ্টবক সংযৈ রাখবে এেং ৈাবদর 

লজ্জাস্থাবনর হিিাযৈ করবে। আর যা সাধারণৈ প্রকাশ পায় ৈা োডা ৈাবদর 

নসৌদযত ৈারা প্রকাশ করবে না। ৈারা নযন ৈাবদর ওডনা হদবয় েক্ষবদশবক আেৃৈ 

কবর রাবখ। আর ৈারা নযন ৈাবদর স্বামী, হপৈা, েশুর, হনজবদর নেবল, স্বামীর 

নেবল, ভাই, ভাই এর নেবল, নোবনর নেবল, আপন নারীগণ, ৈাবদর োন িাৈ 

যার মাহলক িবয়বে, অধীনস্থ নযৌনকামনামুি পুরুষ অথো নারীবদর নগাপন অঙ্গ 

সম্পবকত অজ্ঞ োলক োডা কাবরা কাবে হনজবদর নসৌদযত প্রকাশ না কবর। আর 

ৈারা নযন হনজবদর নগাপন নসৌদযত প্রকাশ করার জনয সবজাবর পদিারণা না কবর। 

নি মুহমনগণ, নৈামরা সকবলই আল্লাির হনকি ৈাওো কর, যাবৈ নৈামরা 

সিলকাম িবৈ পার।’ {সূরা আন-নূর, আয়াৈ : ৩১} 

ৈখন মহিলা সািােীবদর আমল কী হেল ৈা আমরা জানবৈ পাহর রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর হপ্রয়ৈমা পত্নী আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনিার 

েণতনা নথবক। হৈহন েবলন, 

َعَلى       ِبُخُمِرِهنَّ  }َوْلَيْضِرْبَن   : اللَُّه  َأْنَزَل  َلمَّا  اأُلَوَل  اْلُمَهاِجَراِت  ِنَساَء  اللَُّه  َيْرَحُم 
 .ُجُيوِبِهنَّ{ َشقَّْقَن ُمُروَطُهنَّ َفاْخَتَمْرَن ِبهِ 

    ‘আল্লাি হিজরৈকারী অগ্রেৈতী নারীবদর ওপর রিমৈ করুন। যখন হৈহন 

নাহযল করবলন, ‘আর ৈারা নযন ৈাবদর েবক্ষর ওপর ওডনা নিবন নদয়’ ৈখন 

ৈারা ৈাবদর হনম্াংবশর কাপবডর প্রান্ত হোঁবড নিবলন এেং ৈা হদবয় ওডনা োহনবয় 

ননন।’ [েুখারী : ৮৫৭৪] 

আবলািয েণতনায় ‘ইখৈামারনা’ শব্দহি এবসবে। সিীি েুখারীর েযাখযাকার িাহিয 

ইেন িাজার ‘আসকালানী রি. ‘ইখৈামারনা’ শবব্দর েযাখযা করবৈ হগবয় 

হলবখবেন, ‘গাত্তাইনা উজুিাহুন্না’। অথতাৎ ৈারা হনবজবদর মুখমণ্ডল নঢবক 

রাখবৈন। [িাৈহুল োরী : ৮/৩৪৭] 
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শুধু পহেত্র কুরআবনর ৈািসীর নয় নিিারা আেৃৈ রাখার হেধান সিীি িাদীস 

দ্বারাও প্রমাহণৈ। আেদুল্লাি ইেন উমর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু নথবক েহণতৈ, 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম েবলন, 

 «نِ َواَل َتْنَتِقِب امَلْرَأُة امُلْحِرَمُة، َواَل َتْلَبِس الُقفَّاَزيْ  »    

    ‘আর ইিরাম গ্রিণকারী নারী নযন হনকাে ও িাৈবমাজা পহরধান না কবর।’ 

[েুখারী : ১৮৩৮] 

এই িাদীস নথবক নোঝা যায়, নেী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর যুবগ নমবয়রা 

ৈাবদর িাৈ ও নিিারা ঢাকবৈন। এ কারবণ ইিরাবমর সময় ননকাে ও দস্তানা না 

পরার আবদশ করবৈ িবয়বে। 

আবয়শা রাহদআল্লাহু ‘আনিা িজ অেস্থায় মহিলা সািােীবদর পদতার নয হেেরণ 

হদবয়বেন ৈা নথবক অনুমান করা যায় পদতা রক্ষায় ৈাাঁরা কৈিা আন্তহরক হেবলন। 

ৈাাঁরা স্বাভাহেক অেস্থায় নৈা েবিই ইিরাম অেস্থায় যখন মুখ ঢাকবৈ হনবষধ করা 

িবয়বে নসখাবনও পরপুরুবষর সামবন নথবক হনবজবদর নিিারা আডাল কবরবেন। 

আবয়শা রাহদআল্লাহু ‘আনিা েবলন, 

ُمْحِرَماٌت    -صلى اهلل عليه وسلم -َكاَن الرُّْكَباُن َيُمرُّوَن ِبَنا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اللَِّه      
 .اهُ َفِإَذا َحاَذْوا ِبَنا َسَدَلْت ِإْحَداَنا ِجْلَباَبَها ِمْن َرْأِسَها ِإَلى َوْجِهَها َفِإَذا َجاَوُزوَنا َكَشْفنَ 

    ‘আমরা ইিরাম অেস্থায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সবঙ্গ হেলাম। ৈখন 

আবরািীরা আমাবদর সবঙ্গ পথ িলহেবলন। যখন ৈারা আমাবদর আডাআহড িন, 

আমাবদর সঙ্গীনীরা ৈাবদর েড িাদর মাথা নথবক নিিারায় ঝুহলবয় নদন। ৈারা 

আমাবদর অহৈক্রম কবর িবল যাোর পরই আমরা ৈা উন্মুি কহর।’ [আেূ দাঊদ : 

৫৩৮১; োইিাকী : ৩৩৮৮] 
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ইিক-এর ঘিনা নথবকও আমরা মুখ ঢাকার প্রমাণ সংগ্রি করবৈ পাহর। েহণতৈ 

িবয়বে, 

    রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পবথ এক স্থাবন হেশ্রাবমর জনয 

হশহের স্থাপন কবরন। এই সিবর আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাির 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবমর সবঙ্গ হেবলন। হৈহন প্রকৃহৈর োবক সাডা হদবৈ 

হশহের নথবক োইবর যান। 

    হিবর এবস নদবখন হশহের গুহিবয় কাবিলা িলার নঘাষণা নদওয়া িবয়বে। 

এমৈােস্থায় হৈহন লক্ষয কবরন ৈাাঁর গলার িারহি নকাথাও িাহরবয় নগবে। নযখাবন 

িারহি পডার সম্ভােনা হেল হৈহন নসখাবন নগবলন এেং ৈালাশ করবলন, হকন্তু 

নপবলন না। হিবর এবস নদখবলন কাবিলা িবল নগবে। 

    হৈহন নসখাবনই েবস পবডন। এহদবক কাবিলার নলাবকরা ৈাাঁর পাহিহি উষ্ট্রীর 

হপবি নরবখ নদন। ৈারা ধারণা কবরন, হৈহন পাহির মবধয েসা থাকবলন। ‘আহয়শা 

রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ৈখন যবথষ্ট শীণতকায় ও িালকা-পাৈলা হেবলন। এ কারবণ 

পাহিহি যারা উহিবয় হেবলন ৈারা েুঝবৈই পাবরন হন হৈহন নভৈবর আবেন হক-

না। 

    আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনিা েবলন, আহম নসখাবন েবস থাকবৈ থাকবৈ ঘুবম 

আমার নিাখ েন্ধ িবয় যায়। সািওয়ান ইেন মুওয়াত্তাল রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হেবলন 

কাবিলার পিাৎগামী েযহি। 

    হৈহন নদবখন এক েযহি শুবয় আবে। হনকবি এবস নদবখ আমাবক হিনবৈ 

পাবরন। কারণ, হিজাবের পূবেত হৈহন আমাবক হদবখহেবলন। আমাবক নশায়া অেস্থায় 

নদখবৈ নপবয় হৈহন নজাবর ‘ইন্না হলল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাহজউন’ পাি কবরন। 

সািওয়াবনর শব্দ শুবন আহম উবি েহস এেং খুে দ্রুৈ িাদর মুহড হদই। 

    আবরকহি েণতনায় এবসবে, আহম আমার িাদর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল নঢবক 

নিহল। 
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    [েুখারী : ৪৪৭৩; মুসহলম : ২৭৭০] 

আসমা’ হেনৈ আেী োকর রাহদয়াল্লাহু ‘আনিা েবলন, 

    আমরা পুরুষবদর নথবক আমাবদর নিিারা আেৃৈ রাখৈাম। [মুস্তাদরাক িাবকম 

: ১৬৬৪] 

িাহৈমা হেনৈুল মুনহযর রি. েবলন, 

    ‘আমরা আসমা হেনবৈ আে ুেকর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমার সবঙ্গ ইিরাম অেস্থায় 

থাকাকাবল আমাবদর নিিারা নঢবক রাখৈাম।’ [ইমাম মাবলক, মুয়াত্তা : ১/৩২৮; 

িাহকম, মুসৈাদরাক : ১/৪৫৪] 

এই হেেরণ নথবক জানা নগল, মুখমণ্ডবলর পদতার হেষয়হি ইজমা’র হভহত্তবৈ 

হস্থরকৃৈ িবয়বে। নকাবনা মাযিাবের নকাবনা একজন উবল্লখবযাগয ‘আহলম এ 

েযাপাবর হদ্বমৈ নপাষণ কবরন হন। শায়খ ইেবন োয রাি., শায়খ ইেবন উোইমীন 

ও শায়খ ইেবন হজেরীনও একই িবৈায়া হদবয়বেন। 

[বদখুন : হরসালাৈুন হিল-হিজাহে ওয়াস-সুিূর : ১৯; িাৈাওয়া উলামাইল 

োলাহদল িারাম : ১১৬৯] 

মুিৈী মুিাম্মদ শািী ‘উেমানী রি. হলবখবেন, 

    ‘ইমাম িৈুষ্টবয়র মধয নথবক ইমাম মাহলক, ইমাম শাহি’ঈ ও ইমাম আিমাদ 

ইেন িাম্বল রি. হৈনজনই মুখমণ্ডল ও িাবৈর কেহজ নখালা রাখার নমাবিই 

অনুমহৈ নদন হন- ৈা হিৈনার আশংকা থাকুক ো না থাকুক। 

    ইমাম আেূ িানীিা রি. হিৈনার আশংকা যহদ না থাবক- এই শবৈত নখালা 

রাখার কথা েবলন। হকন্তু স্বাভাহেকভাবে এই শৈত পূরণ িোর নয়, ৈাই িানািী 

িকীিগণ গায়র মািরাম পুরুবষর সামবন মুখমণ্ডল ও িাবৈর কেহজ নখালা রাখার 

অনুমহৈ নদন হন।’ [মা‘আহরিুল কুরআন : ৭/২১৪] 
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নৈমহন এিাও সঙ্গৈ নয় নয, মহিলাবদর সারা শরীর ঢাকা থাকবে আর মুখমণ্ডল 

থাকবে নখালা। অথি মানুবষর প্রথম দৃহষ্টহিই পবড মুবখর ওপর। ৈারপর নসখান 

নথবকই অন্তবর খারাপ োসনার সৃহষ্ট িয়। পহেত্র কুরআবন নারীবদর হিজাে এেং 

ৈদসংক্রান্ত প্রায় আিহি আয়াৈ আবে। নসগুবলা নথবকও একথা জানা যায়, 

শরীয়বৈর দােী নকেল শরীর ঢাকা নয়, েরং মুখমণ্ডল ঢাকাও জরুরী। 

ওইসে আয়াবৈর সারকথা িবলা, নারীরা অহৈ প্রবয়াজন োডা হনবজবদর ঘর 

নথবক োইবর নের িবে না। যহদ ৈাবদর হনৈান্ত প্রবয়াজবন োইবর নের িবৈ িয় 

ৈািবল েড ও নমািা িাদর হদবয় হনবজবদর শরীর নঢবক নের িবে। পরুুষ নারীবক 

নদখবে না এেং নারীও হেনা প্রবয়াজবন পুরুষবক নদখবে না। নারীবদর কাবে যহদ 

পুরুষবদর নকাবনা হজহনস িাইবৈ িয় ৈািবল পদতার আডাল নথবক িাইবে। 

মহিলাবদর গায়র মািরাম (বেগানা) পুরুবষর সবঙ্গ কথা েলার প্রবয়াজন িবল 

পদতার আডাল নথবক েলবে, কণ্ঠস্বর কবিার রাখবে, সুহমষ্ট নমালাবয়ম স্ববর নয়। 

সাধারণ অেস্থায় মািরাম পুরুবষর সামবনও মুখমণ্ডল িাৈ এেং পা োডা হনবজবদর 

নদবির অনয নকাবনা অঙ্গ নখালা রাখবে না। 

[বদখুন, আল-আিযাবের আয়াৈসমূি-৩২, ৫৩, ৮৯; আন-নূর-২৪, ৩০, 

৩১, ৫৮, ৬০] 

আধুহনককাবলর প্রখযাৈ আহলম ও িকীিগণও একই মৈ নপাষণ কবরন। পাক-

হিবদর আহলমবদর কথা না িয় োদ হদন। কারণ, ৈাবদর অহধকাংশই িানািী এেং 

ৈাবদরবক হিকি সংক্রান্ত মাসআলা ও হেষয়সমূবি কট্টরপহন্থ মবন করা িয়। হকন্তু 

আরে হেবের সমকালীন সকল আহলম ও মুিৈীবদর মৈও এই নয, মহিলাবদর 

জনয মুখমণ্ডল ঢাকা একান্ত আেশযক। 

ৈাবদর মবধয শায়খ আব্দুর রিমান ইেন সাদী, মুিাম্মাদ ইেনু ইেরািীম আবল 

আশ-শায়খ, মুিাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীৈী, শায়খ ‘আেদুল্লাি ইেনু োয, 

শায়খ আেু োকর জাহের আল-জাযাহয়রী, শায়খ মুিাম্মাদ ইেনু গুনায়মীন, শায়খ 
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আেদুল্লাি ইেনু জুেরীন, শায়খ সাহলি আল-িাওযান, শায়খ োকর ইেনু 

‘আেহদল্লাি আেূ যাবয়দ, মুিাম্মাদ ইেনু আিমাদ ইসমা’ঈল আল-মাকদাম, আেূ, 

ইসিাক আল-হুওয়ায়ৈী, মুসৈািা আল-‘আদােী, মুিাম্মাদ িাসসান ও আবরা 

অবনবকর নাম হেবশষ উবল্লখবযাগয। 

স্পষ্ট েযাখযা এেং িকীিগবণর িূডান্ত িাৈওয়াসমূি থাকার পরও নকাবনা ‘আহলম 

হনকােবক অস্বীকার করবৈ পাবরন না। যারা মুখ না ঢাকার েযাপারহি নজার কবর 

সপ্রমাণ করবৈ িান ৈারা নখয়াল কবরন না নয, ৈাবদর এবিন মৈ পহিমা ও 

ৈাবদর ভাে হশষযবদর অহৈ পুলহকৈ করবে। ৈারা এই রায়বক েযেিার করবে 

িাহৈয়ার হিবসবে। 

পরপুরুবষর সামবন নারীর মুখমণ্ডল প্রদশতন তেধৈার পবক্ষর প্রেিাগণ প্রমাবণর 

জনয পূবেতাি সূরা নূবরর ৩১ নং আয়াৈ ৈুবল ধবরন। ৈাবদর েিেয, ‘সাধারণৈ 

প্রকাশমান নসৌদযত’ এর েযাখযায় আেদুল্লাি ইেন আব্বাস ও আেদুল্লাি ইেন 

মাসঊদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুমা নথবক েণতনা করা িয় নয, এ দ্বারা করৈল ও নিিারা 

উবেশয। অথি আব্দুল্লাি ইেবন মাসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর েযাখযা সম্পূণত 

আলাদা। আর আব্দুল্লাি ইেন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর উেৃৈ উহি আবলািয 

দােীর নক্ষবত্র সম্পূণত অপ্রাসহঙ্গক। 

নকননা একাহধক সিীি সনবদ ইেন মাসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু নথবক েহণতৈ 

িবয়বে নয, আয়াবৈর আবলািয অংশ ‘ইল্লা মা যািারা হমনিা’-এর অথত ‘কাপড’। 

[বদখুন, ৈাোরী, জাহমউল োয়ান : ১৭/২৫৬-২৫৮; ইেন আেী শাইো, আল-

মুসান্নাি : ৯/২৮০] 

এ অংবশর েযাখযায় প্রখযাৈ কুরআন েযাখযাকার ইেন কােীর রি. েবলন, 

‘আয়াবৈর অথত, পরপুরুবষর সামবন নারী ৈার নকাবনা ধরবনর নসৌদযত প্রকাশ 

করবে না। ৈবে যা আেৃৈ রাখা সম্ভে নয় ৈার কথা আলাদা। এর দৃষ্টান্ত হদবয় ইেন 

মাসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েবলবেন, 
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ُتَجلُِّل       الَِّتي  اْلِمْقَنَعِة  ِمَن  اْلَعَرِب  ِنَساُء  َيْعِني َعَلى َما كان يتعاطاه  َوالثَِّياِب  َكالرَِّداِء 
 . َفَلا َحَرَج عليها فيه ألن هذا ال ميكنها إخفاؤهِثَياَبَها َوَما َيْبُدو ِمْن َأَساِفِل الثَِّيابِ 

    ‘িাদর ও কাপড।’ অথতাৎ আরবের নারীগণ নয েড িাদবর ৈাবদর পরবনর 

কাপড নঢবক নের িবৈন এেং কাপবডর নীবির অংশ, যা িলার সময় িাদবরর নীি 

হদবয় প্রকাহশৈ িবয় নযৈ ৈা নযবিৈু নঢবক রাখা সম্ভে নয় ৈাই এবৈ নকাবনা নদাষ 

ননই। [ইেন কােীর : ৬/৪১] 

‘িাসান েসরী, মুিাম্মাদ ইেনু সীরীন, ইেনুল জাওযী, ইেরািীম নাখায়ী প্রমুখ 

মনীষীও অনুরূপ েযাখযা কবরবেন।’ [ৈািসীরুল কুরআহনল আযীম : ৩/৩১২] 

পহেত্র কুরআবনর শব্দ ও োকয, আবলািয হেষবয়র িাদীস ও আোর এেং উসূবল 

হিকবির নীহৈ ও হেধান ইৈযাহদ হেবেিনায় ইেন মাসউদ রারাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

েযাখযাই অগ্রগণয। 

কারণ সূরা আল-আিযাবের ৫৯ নম্বর আয়াবৈ হজলোবের একাংশ নিিারার ওপর 

নাহমবয় মুখমণ্ডল আেৃৈ রাখার আবদশ করা িবয়বে। ৈা সূরা নূবরর আবলািয 

আয়াবৈ ইেন মাসঊদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর েযাখযাবকই প্রহৈহিৈ কবর। 

ৈাোডা সিীি িাদীসসমূবি নারীবদর নিিারা নঢবক রাখার নয হনবদতশ ও হেেরণ 

নদখা যায় ৈা-ও ৈাাঁর েযাখযাবক সমথতন কবর। 

ৈদুপহর যারা মুখ নখালার পবক্ষ েবলবেন প্রথমৈ ৈাবদর মৈহি অগ্রাহধকারপ্রাপ্ত 

মৈ নয় আর হদ্বৈীয়ৈ ৈাাঁরা সোই এর জনয হনরাপদ ও হিৈনামুি িওয়ার শৈত 

জুবড হদবয়বেন। আর েলাোহুলয নয েৈতমান যুবগ হিৈনার হেস্তার সেতত্র। 
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মানুবষর মবধয দীনদারী ও আল্লািভীহৈ হ্রাস নপবয়বে। লজ্জা ও লজ্জােনৈ মানুবষর 

সংখযা কবম নগবে। হিৈনার প্রহৈ আহ্বানকারীর সংখযা েৃহে নপবয়বে। সাজসজ্জার 

নানা উপায় ও উপকরণ আহেষ্কৃৈ িওয়ায় হিৈনার মাত্রা আরও নেবড নগবে। 

আল্লাি ৈা‘আলা আমাবদর সে মুসহলম নোনবক যথাযথভাবে পদতা করার 

ৈাওিীক দান করুন। আমীন। 


